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Welkom
Dank u voor het vertrouwen in onze saunaproducten. Wij feliciteren u op weg naar een betere
gezondheid. Wij streven er naar om de beste en grootste infraroodsaunaleverancier te worden.
Iedere dag groeit onze lijst van consumenten/dealers en wij geloven in ons succes. Deze groei
is te danken aan de algehele tevredenheid van onze klanten, de herkende verbetering van de
gezondheid en de kwaliteit van onze productiemedewerkers. In onze fabriek gebruiken we
alleen de beste materialen, we hebben de meest uitgebreide kennis van zaken, veiligheid en
industrie.
Miljoenen gebruikers genieten iedere dag van een infraroodsauna en ook u kunt nu gaan
genieten van de voordelen van langegolf infraroodstraling in uw eigen omgeving. Leest u
voor het gebruik deze handleiding goed door. Wij raden u aan om deze handleiding voor de
toekomst te bewaren.
U zult versteld staan van het duidelijke effect van pijnbestrijding, gewichtsproblemen,
huidstimulatie en afname van stress door middel van een betere bloedcirculatie wanneer de
sauna wordt gebruikt.

Let op:
∑
∑
∑
∑
∑

Steek nooit andere apparatuur in de wandcontactdoos bij de infraroodsauna;
Installeer de sauna op een waterpas, vlakke vloer;
Besproei het exterieur en interieur nooit met water of ander vloeibaar middel;
Plaats geen licht ontvlambare objecten of chemicaliën in de buurt van de sauna;
De sauna moet binnen en in een droge ruimte geplaatst worden. Vocht kan een schade
veroorzaken aan het interieur/exterieur een aan de elektronica van de sauna.

Belangrijke veiligheidsregels voor de sauna:
1. Alle veiligheids- en montageinstructies moeten worden doorgelezen voordat de sauna
wordt geïnstalleerd en in werking wordt gesteld;
2. Leef altijd alle montage-, werkings- en veiligheidsinstructies na;
3. Haal bij het schoonmaken en bij het onderhoud van de sauna altijd eerst de stekker uit
het stopcontact;
4. Gebruik geen onderdelen die niet door de leverancier worden aanbevolen;
5. Gebruik geen water in de buurt van de sauna, denk dan aan een badkuip, vochtige
kelders en of zwembaden;
6. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij onweer of wanneer de sauna voor langere
tijd niet wordt gebruikt;
7. Wanneer er onderdelen vervangen moeten worden, zorg dan dat dit altijd door de
fabrikant, een dealer of gecertificeerd persoon gebeurd;
8. Controleer na iedere service en onderhoudsbeurt altijd de desbetreffende onderdelen
van de sauna. Vraag altijd aan de persoon die bij u de reparatie heeft uitgevoerd of hij
alle zaken heeft gecontroleerd en of ze in goede staat zijn.

Gebruik van het bedieningspaneel:

Inschakelen:
∑ Steek de stekker van de hoofdstroomkabel in het stopcontact. Druk 1 maal op de
“ON/OFF”-toets, het work- lampje gaat branden en het bedieningspaneel is nu klaar
voor gebruik. De heaters zijn nog niet ingeschakeld ! De verlichting, de
kleurentherapie en de radio/cd speler kunnen wel al worden gebruikt.
Schakelen tussen 0F en 0 C:
∑ U kunt de temperatuureenheid aangeven in 0F en 0 C. Hiertussen kan men schakelen
door op de 0F / 0 C-toets te drukken.
Instellen van de saunatemperatuur:
∑ Voor dat de Incoloystralers ingeschakeld kunnen worden, moet men eerst de gewenste
temperatuur en tijd instellen. De temperatuur kan ingesteld worden tussen de 25 en 70
graden Celsius.
∑ Druk naast het TEMP-kader op de OMHOOG/OMLAAG-pijlen om de
saunatemperatuur in te stellen, de temperatuur zal omhoog of omlaag ingesteld
worden met 1 graad per keer.
∑ Door de pijlen ingedrukt te houden kan de temperatuur sneller worden ingesteld.
∑ De verlichting van de temperatuur zal oplichten/knipperen wanneer er een verandering
wordt aangebracht in de temperatuur.
∑ Wanneer u gedurende 5 seconden geen toets aanraakt zal de TEMP-display stoppen
met knipperen en zal de ingevoerde waarde worden opgeslagen in het systeem. Deze
waarde zal ook worden weergegeven wanneer u de volgende keer de cabine
inschakelt. De display geeft altijd de temperatuurwaarde aan in de sauna.
∑ Wanneer tijdens de sessie de ingestelde waarde wordt bereikt, zal de “warming”
indicator uitgeschakeld worden. Microcontrole zorgt er dan voor dat de stralers
stoppen met verwarmen. De stralers zullen dan periodiek in- en uitgeschakeld worden
om de ingestelde temperatuur te behalen.

Instellen van de sessietijd:
∑ Voordat de Incoloy stralers ingeschakeld kunnen worden moet men eerst de sessietijd
instellen.
∑ De sessietijd kan men instellen tussen de 0 en 90 minuten.
∑ Druk naast het TIME-kader op de OMHOOG/OMLAAG-pijlen om de sessietijd in te
stellen, de tijd zal ingesteld worden met 1 minuut per keer.
∑ Door de pijlen ingedrukt te houden kan de tijd sneller worden ingesteld.
∑ De verlichting van de tijd zal oplichten wanneer er een verandering van tijd ingesteld
wordt.
∑ Wanneer u gedurende 5 seconden geen toets aanraakt zal de TIME-display stoppen
met knipperen en zal de ingevoerde waarde worden opgeslagen in het systeem. Hierna
zal de display aangeven welke sessietijd er nog over is, deze wordt verlaagd met 1
minuut per keer. Op dit moment werken de heaters nog niet !
Warming indicator:
∑ Druk voor de 2e maal op de “ON/OFF”-toets, hierdoor gaat de warmingindicator
branden welke aangeeft dat de Incoloy stralers in werking zijn. Om de Incoloy stralers
uit te schakelen dient men nogmaals op de “ON/OFF”-toets te drukken.
Verlichting:
∑ De buitenverlichting en de leeslamp kunnen in- en uitgeschakeld worden met
∑ De kleurentherapie kan in- en uitgeschakeld worden met knop aan het plafond en
verdere opties kunt u instellen via de bijgeleverde afstandsbediening.
Reservering:
∑ De “Auto”-toets kan worden gebruikt om de sauna te programmeren. Druk 1 maal op
de “Auto”- toets. Stel de tijd in met de pijlen wanneer u wilt dat de sauna aan zal
springen. De pijlen in het TEMP-kader dienen er voor om de temperatuur in te stellen.
De gewenste programmeertijd kan ingesteld worden tussen 00:00 – 23:59 uur.

Onderhoud:
∑
∑
∑
∑

Voor het eerste gebruik van de sauna maakt u de binnenzijde schoon met een vochtige
doek. De geur van de sauna zal de eerste keer zeer sterk zijn, dit is normaal. De sterke
geur zal binnen een paar dagen afnemen maar zal nooit helemaal verdwijnen;
Gebruik een vochtige doek om de buitenzijde van de sauna schoon te maken;
Wij raden u aan om een handdoek te leggen op de vloer en de zitbank van de sauna
om transpiratievocht in het hout tegen te gaan;
U kunt de deur en ramen schoonmaken met diverse middelen, maar let op ! geen
bijtende stoffen. Dit i.v.m. de spiegelglasbeglazing welke u hiermee kunt beschadigen.

Veiligheid:
Lees eerst alle veiligheidsvoorschriften. Wanneer u twijfelt over het gebruik van de sauna
raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Wanneer u zich uitgeput of duizelig voelt tijdens een
sessie in de sauna, beëindig dan onmiddellijk de sessie.
1. Lees en volg altijd de instructies welke worden aangegeven;
2. Zorg er voor, dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd tijdens de installatie
en bij het gebruik van de elektrische onderdelen;
3. Zorg er voor, dat een volwassen persoon altijd toezicht houdt op kleine kinderen in
een sauna. Hierdoor wordt de kans op ongevallen kleiner;
4. Gebruik de sauna nooit meteen na ingespannen oefeningen. Laat het lichaam altijd ten
minste 30 minuten afkoelen;
5. Hoge temperaturen kunnen nadelige gevolgen hebben tijdens de eerste maanden van
de zwangerschap. Zwangere of mogelijk zwangere vrouwen moeten altijd eerst de
huisarts raadplegen alvorens gebruik te maken van een sauna;
6. Hypothermisch gevaar: langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan lijden tot
hypothermie. Hypothermie treedt op wanneer de inwendige lichaamstemperatuur een
aantal graden boven de normale lichaamstemperatuur stijgt. Symptomen van
hypothermie zijn duizeligheid, loomheid, slaperigheid en zwakheid;
7. Het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen kan leiden tot bewusteloosheid in de
sauna;
8. Personen met een hartziekte, die lijden aan zwaarlijvigheid, lage/hoge bloeddruk, of
diabetes dienen altijd eerst een huisarts raadplegen alvorens gebruik te maken van een
sauna;
9. Personen die medicijnen gebruiken dienen altijd eerst een huisarts te raadplegen
alvorens gebruik te maken van een sauna. Het gebruik hiervan kan o.a. slapeloosheid
veroorzaken, de bloedsomloop verstoren of hartkwalen veroorzaken;
10. Ga nooit slapen in een sauna terwijl deze in werking is;
11. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op het interieur van de sauna;
12. Leg geen voorwerpen op de bovenzijde van de sauna. Hierdoor kan de sauna zijn hitte
niet kwijt;
13. Wanneer de stroomkabel is beschadigd dient deze onmiddellijk vervangen te worden
door de fabrikant, een dealer of gecertificeerd elektriciën;
14. Gebruik de cabine nooit tijdens onweer;
15. Het zelf veranderen, repareren of aanpassen van de elektrische onderdelen van de
sauna heeft nadelige gevolgen voor de garantie van de sauna. In sommige gevallen
kan de garantie zelfs in zijn geheel vervallen;
16. Droog altijd eerst uw handen alvorens u gebruik gaat maken van elektrische
onderdelen. Steek nooit een stekker in een stopcontact met natte handen of wanneer u
op blote voeten staat. Er is dan kans op een elektrische schok;
17. Alle houten onderdelen van de cabine zijn uniek. Ze kunnen in kleur verschillen.
Evenals de noesten en jaarringen, zij zijn nooit hetzelfde. Dit uiterlijk is identiek aan
de sauna, hout is en blijft een natuurproduct.

Probleemoplossing:
Probleem
1

2

3

4

5

Stroomindicator
brandt niet

Functieindicator
brandt niet

De heater warmt
niet op

De sauna bereikt
niet de ingestelde
temperatuur

Vreemde
brandlucht

Uitleg
Stroomkabel is niet ingestoken
De zekering is doorgebrand
Het lampje van de
desbetreffende indicator is defect
of doorgebrand
De bedrading van de indicator
heeft een los contact

6

7

Vervang of repareer het defecte
onderdeel

De heater is defect

De zekering is doorgebrand

Controleer of vervang de zekering

De bedrading van heater heeft
een los contact
Het moederbord werkt niet
correct

Controleer of bevestig de
bedrading

Probleem met de heater

Problemen met het moederbord

Zie item #3.
Zorg voor een minimale
omgevingstemperatuur van 15
graden.
Check de sensor bedrading.
Controleer of de sensor te zien is
van binnen uit de sauna
1. Schakel de sauna uit, controleer
het voltage.
2. Onderzoek de onderdelen met
het probleem
3. Vervang de onderdelen.
Vervang de lamp
1. Verzker u ervan, dat de lamp
goed aangesloten is zodat deze
een goed contact maakt
2. Controleer de bescherming van
de verlichting
Vervang de trafo
Controleer of vervang het
moederbord

De luidspreker is defect

Controleer de luidspreker

De bedrading zit los

Controleer de bedrading van de
luidspreker

De radio is niet ingeschakeld

Schakel de radio in
1. Controleer het front van de cdspeler
2. Controleer de zekering van de
radio

Omgevingstemperatuur is te laag
De bedrading van de
temperatuursensor kan los zitten
of defect zijn
Circuitproblemen (defecte
componenten, kortsluiting defect
controle systeem) zijn de
oorzaken van het doorbranden
van elektronische onderdelen.

De lamp is niet gezekerd in de
armatuur
Trafo verlichting is defect

Geen of slecht
geluid door de
luidsprekers

Repareer of vervang het
controlepaneel

Vervang de heater door een heater
met dezelfde specificaties.
Incoloy M stralers van HealthWave hebben 30 jaar garantie !

De lamp is doorgebrand

De verlichting
werkt niet

Oplossing
1. Controleer de stekker in het
stopcontact
2. Controleer de aansluiting op
het moederbord
Controleer of vervang de zekering

De radio functioneert niet

Controleer de uitgaande uitgang
van de heater op het moederbord

Radio/cd speler:

1.
2.
3.
4.

Aan/uit-knop, kort indrukken om de radio in en uit te schakelen;
Mute knop, wanneer de radio in gebruik is kort indrukken om het geluid te dempen;
Mode-knop, indrukken om te schakelen tussen radio, play, usb, SD en AUX modus;
Volume +/- knop, draai deze links- of rechtsom, om het volume te verlagen of te
verhogen. Druk deze knop in om in de audiocontrol-functie te komen. Hierna bladert u
door iedere druk op deze knop verder door het menu. Draai de knop naar links of
rechts om de desbetreffende functies in te stellen. BAS‡TRE‡BAL‡FAD;
5. Band-knop, in de radiomodus kan deze knop gebruikt worden om te switchen tussen
FM1, FM2, FM3 frequenties. In de cd/mp3-modus kan men door deze knop in te
drukken bladeren tussen “DIR” “SONG” “ARTIST” “TITLE”;
6. CLK-knop, door deze knop kort in te drukken wordt de tijd op de display
weergegeven. Door deze knop lang in te drukken kan men de tijd instellen. De tijd kan
ingesteld worden door aan de volumeknop te draaien. Druk op SEL om te schakelen
tussen de uren en minuten. Nadat de tijd is ingesteld drukt u op de CLKknop om het
instellen van de tijd te verlaten;
7. A.PS-knop, houdt deze knop tijdens de radiomodus ingedrukt om de radiostations op
te slaan;
8. Seek-knop, druk 1x kort op deze knop in de radiomodus om de radio automatisch te
laten zoeken naar de radiostations. Houdt deze knop ingedrukt om handmatig naar
radiozenders te zoeken. Tijdens de cd/mp3-modus drukt u deze knop kort in om naar
de volgende of vorige track te gaan. Houdt deze knop tijdens de cd/mp3-modus
ingedrukt om vooruit of achteruit te spoelen tijdens een muzieknummer;
9. LD-knop, druk op deze knop om LOUD aan of uit te zetten;
10. 1/>]]-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar
het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kan door een korte druk op deze knop de muziek op pauze worden gezet. De
muziek kan men via deze knop ook hervatten;
11. 2/INT-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar
het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kunnen hiermee de intro’s van alle nummers beluisterd worden;
12. 3/RPT-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar
het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kunnen hiermee nummers herhaald worden.

13. 13 4/RDM-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden
naar het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kan deze knop gebruikt worden om de random modus in te schakelen;
14. 5/+10-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar
het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kan deze knop gebruikt worden om snel 10 nummers vooruit te bladeren;
15. 6/10-knop, in de radiomodus kan door 1 druk op deze knop geluisterd worden naar
het station wat is opgeslagen onder deze knop. Door deze knop lang ingedrukt te
houden kan een radiostation opgeslagen worden onder deze knop. Tijdens de cd/mp3functie kan deze knop gebruikt worden om snel 10 nummers terug te bladeren;
16. Eject-knop, druk op deze knop om de cd uit te werpen;
17. SD-kaartslot;
18. USB-slot;
19. CD-slot;
20. Beeldscherm;
21. AUX interface;
22. Reset-knop, druk op deze knop om deze module in te stellen naar de
fabrieksinstellingen;
23. Ontvanger voor de afstandsbediening.

Garantiebepalingen:
Dertig jaar gelimiteerde garantie op de heaters, vijf jaar gelimiteerde garantie op de cabine, 2
jaar gelimiteerde garantie op de elektrische onderdelen, geen garantie op de radio-cd speler.
Deze cabine is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. De garantie vervalt wanneer de sauna
buiten wordt geplaatst.
Gelimiteerde garantie op de vervangbare onderdelen van de infraroodsauna. We garanderen
dat dit product vrij is van defect aan materiaal. Onderdelen die defect gaan binnen de
garantieperiode zullen worden gerepareerd, behalve wanneer de defecten te wijten zijn aan
nalatigheid, misbruik, ongeautoriseerd gebruik, incorrecte installatie of slijtage.
Wij dekken niet de kosten welke aanwijsbaar zijn door demontage en hermontage van de unit.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten door geroutineerd onderhoud, verrekeningen of
wijzigingen van de elektronische onderdelen.
Onderdelen welke als defect worden aangegeven moeten voor transport vooraf worden
betaald aan ons en het gerepareerde onderdeel zal worden teruggezonden. Wanneer het
product aan ons wordt toegezonden moet dit worden vergezeld door de aankoopbon, bewijs
van aankoopdatum, naam van afzender, adresgegevens, telefoonnummer en andere informatie
betreffende het product.
Deze garantie geldt voor alle producten gefabriceerd na 1 mei 2006.
Deze garantie kan alleen worden verlengd door de fabrikant en beëindigd na overdracht van
eigenaar. Deze garantiebepalingen gelden niet voor industrieel gebruik, verhuur, club of
commerciële doeleinden. Deze garantiebepalingen worden niet nageleefd bij het verkeerd
gebruiken van de sauna, verwaarlozing, ongelukken, misbruik, incorrecte installatie,
inbegrepen maar niet gelimiteerd brand, oververhitting of andere oorzaken veroorzaakt door
de natuur. Onder geen enkele omstandigheden kan de fabrikant aansprakelijk worden gesteld
voor consequente schades aan het product, de componenten en onderdelen bevestigd, of
geïnstalleerd in de sauna. Noch voor letsel aan een persoon, schadeclaims door verkeerd
gebruik, verkeerde installatie of verkeerde service van het product. De koper is
verantwoordelijk om er voor te zorgen dat het product goed toegankelijk is zodat de
benodigde werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd. De koper moet de
aankoopdatum, rekening of pakbon kunnen tonen wanneer de fabrikant hier om vraagt. Alle
kosten voor het verwijderen en herinstalleren van de sauna inclusief transport en
voorrijdkosten kunnen worden verhaald op de koper.

